Betingelser vedr. butikstjenesten på Annonsfynd.se og Annoncefund.dk
Aftalebetingelser for butikskontoer, der publiceres på Annonsfynd.se. og Annoncefund.dk
1.Indgåelse af aftale
Aftalen indgås med Pixcom i Sverige AB, som er ansvarlig for salg af butikskontoer hos Annonsfynd.
Aftalen er gældende i henhold til aftalebekræftelse.
2.Aftalens indhold
Aftalen vedrører alle kundens tekstoplysninger, produkter og/eller annoncer på Annonsfynd.se og
Annoncefund.dk.
2 b.Tjenestens indhold og Annonsfynd’s forpligtelser
Tilslutning til butikstjenesten indebærer optagelse i Annonsfynds butiksregister inden for den valgte
kategori. Butikkens produkter bliver søgbare på Annonsfynd.se samt Annoncefund.dk og hos vores
aktuelle samarbejdspartnere.
Aftalen forpligter Annonsfynd til at gøre produkterne søgbare på Annonsfynd.se og Annoncefund.dk ved
at give kunden en konto i det aftalte tidsrum. Kunden er altid ansvarlig for, at det er aktuelle annoncer,
der lægges ind i systemet. Vores generelle annonceregler gælder også allerede tilsluttede butikker,
hvilket indebærer, at vi har ret til at slette annoncer, der strider mod de almindelige
markedsføringsregler.
2 c.Annonsfynd og vores samarbejdspartnere
Forhold, som Annonsfynd ikke selv er herre over, kan have konsekvenser for, hos hvilke
samarbejdspartnere kundens produkter er søgbare. Der kan være tale om tekniske problemer,
økonomiske vanskeligheder, konkurs eller nedlæggelse af en tjeneste. Annonsfynd kan aldrig
garantere, at vores samarbejdspartneres systemer fungerer optimalt.
Hvis de ydre faktorer nævnt under punkt 2 c bevirker, at kundens produkter ikke er søgbare hos vores
samarbejdspartnere, påvirker det ikke aftalens gyldighed, og der vil ej heller blive udbetalt en
erstatning.
Vi undersøger alle de indleverede annoncer manuelt, og hvis vi ikke godkender en annonce, eller hvis
den bliver slettet, kan det skyldes følgende faktorer:
»Der er tale om en dublet - en annonce, der postes flere gange med samme indhold.
»Annoncens indhold er ulovligt eller stødende på en måde, så det må anses for at stride mod de
gældende regler.
»Dyreannoncer. Vi accepterer ikke annoncer med dyr, som kræver en godkendelse fra det svenske
Jordbruksverket. Annonsfynd følger organisationerne Sveraks og Svenska Kennelklubbens
retningslinjer og vil derfor ikke formidle salg af kattekillinger under 12 uger og hundehvalpe under 8
uger. Det skal derfor fremgå af annoncen, at de dyr, der er til salg, ikke vil blive solgt, førend denne
aldersgrænse er nået. Det er heller ikke tilladt at give hunde eller katte bort. Minimumsprisen for en kat
er således 100 kroner og 500 kroner for en hund.
»Annoncen indeholder billeder, som ikke er relevante for annoncens indhold.
»Annoncens formål er at reklamere for en anden hjemmeside.
»Rubrikken eller annoncen er formuleret uklart. Annoncerubrikken skal beskrive varen på tydelig vis, og
der må ikke bruges unødvendige tegn i rubrikken.
»Vi mener, at produktet ikke passer til butikkens sortiment i henhold til valg af kategori.

»Annoncer, som har været søgbare i 60 dage, kan slettes.
3.Lovligt samtykke og tilladelse
Aftalen indebærer, at man som kunde giver Annonsfynd tilladelse til fremover at publicere ens
såkaldte butiksoplysninger. Kunden kan når som helst tilbagekalde denne tilladelse helt eller delvist.
Annonsfynd bekræfter altid tilbagekaldelsen skriftligt.
4.Bestilling af de oplysninger, der skal med på annoncen
Som kunde får man efter den mundtlige aftale en skriftlig bekræftelse, som bevidner, hvad aftalen
indebærer. Finder man noget, der er forkert, eller som skal rettes, har man fem arbejdsdage til at
henvende sig til os. Hvis der ikke er aftalt andet, gælder denne frist fra og med bekræftelsesdatoen.
Hører vi ikke noget inden for denne periode, går vi ud fra, at aftalen har det tekst- og annonceindhold,
som fremgår af bekræftelsen. Hvis man som kunde får fremsendt korrektur af billedannoncer separat,
skal man indlevere rettelser inden den frist, som er angivet i korrekturmaterialet. Sker dette ikke inden
for den aftalte frist, går vi ud fra, at man som kunde har godkendt korrekturen, sådan som den er.
5.Ændring eller annullering af oplysninger
Kunden har mulighed for at ændre de enkelte forretningsoplysninger uden at opsige aftalen. Det kan
man gøre ved enten selv at ændre kontoen eller ved at kontakte os. Hvis man opsiger aftalen, eller hvis
man enten ændrer eller annullerer bestillingen, har vi ret til at afkræve kunden det fulde beløb for den
aftalte periode.
Det er ikke tilladt at overdrage ens konto til anden juridisk part.
Annonsfynd har ret til at opsige aftaler om annoncering, hvis en kunde går fallit, indstiller
betalingerne, går konkurs eller åbner akkordforhandlinger, ikke betaler opkrævninger fra Annonsfynd
eller bryder bestemmelser i aftalen med Annonsfynd.
6.Ansvar for indhold
Som kunde bærer man det fulde ansvar for, at de oplysninger, der er opgivet, er de korrekte, og at
disse er i overensstemmelse med lovgivningen. Det er også kundens ansvar, at indholdet ikke krænker
andres rettigheder eller strider mod retningslinjerne for korrekt markedsføring af varer og/eller tjenester.
Vi forbeholder os retten til ikke at publicere oplysninger, der strider mod disse retningslinjer. Kunden er
erstatningsansvarlig, hvis Annonsfynd lider skade på grund af indholdet af vedkommendes
annoncer/produkter og butikskonto.
7.Annonsfynd’s ansvar
Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt og være Annonsfynd i hænde hurtigst muligt.
Kunden har ret til kompensation gennem nedsat pris eller tillægsydelser, hvis Annonsfynd ikke har
levet op til sine forpligtelser i henhold til de almindelige bestemmelser i punkt 2 b.
Annonsfynd giver ikke erstatning for indirekte skade, det vil sige f.eks. mindre fortjeneste, mindre
produktion eller mindre omsætning, forhindringer for at opfylde forpligtelser mod tredjepart eller
mindsket udbytte af en aftale. Der gives ikke erstatning ved grov skødesløshed.
Krav om kompensation skal indgives så hurtigt som muligt. Fremsættes kravet ikke inden for to
måneder, efter at grundoplysninger, tekstoplysninger og/eller billedannonce er sat på, mister kunden
retten til at gøre sit krav gældende. Annonsfynd erstatter ikke tab, som skyldes omstændigheder, vi
ikke selv har kontrol over.
8.Rettigheder til indhold
Alle rettigheder til tekstoplysninger, billedannoncer og originalmateriale, som fremstilles af kunden eller
Annonsfynd til de formål, der er omfattet af aftalen, tilhører kunden, respektive Annonsfynd, og
må ikke udnyttes i andre sammenhænge, hvis der ikke er givet skriftlig tilladelse hertil.
9.Ændringer i de almindelige betingelser
Annonsfynd har ret til at ændre ovennævnte betingelser, men ændringerne skal meddeles kunden
30 dage i forvejen.
Aftalebekræftelsen indebærer, at kunden accepterer de almindelige betingelser.

